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D-8020-14/2021
Szanowny Panie Dyrektorze,
w nawiązaniu do Pana odpowiedzi z dnia 9 lutego 2021 r., pragnę zwrócić uwagę, że w treści
pisma brak jest odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie. Mogę jedynie domyślać się, że
wymóg okazania ważnego do 72 godzin testu PCR w kierunku COVID-19 od osób
towarzyszących przy porodzie rodzinnym, został wprowadzony na podstawie aktu
wewnętrznego „Zasady uczestnictwa osób towarzyszących kobietom podczas porodów
rodzinnych w Ośrodku Szpitalnym im. M. Madurowicza w Łodzi w okresie pandemii SARSCOV-2 COVID 19”, co nie tłumaczy prawa do żądania wyniku testu od osoby towarzyszącej.
Jednak Pan Dyrektor poinformował, że trwa aktualizacja w/w zasad polegająca na zastąpieniu
testów PCR testami antygenowymi wykonywanymi przez szpital bezpośrednio w dniu porodu.
Czy mam rozumieć, że testy te będą wykonywane osobom towarzyszącym przy porodzie? Czy
jednak, pomimo aktualizacji wewnętrznych zasad, nie zniknie wymóg okazania testu od osób
towarzyszących? W tym miejscu bardzo proszę o przesłanie kopii w/w Zasad, zarówno tych
obowiązujących przed aktualizacją jak i tych, które będą obowiązywać po aktualizacji.
Dodatkowo zostałem zobligowany do wyjaśnienia wstrzymania porodów rodzinnych
w Państwa placówce. Zostałem poinformowany, że wycofali Państwo informacje publiczne
o możliwości odbycia porodów rodzinnych, pacjentki twierdzą, że nie otrzymują odpowiedzi
na zadane pytania a w trakcie rozmów telefonicznych personel szpitala stwierdza, że nie jest
odpowiedzialny za taką decyzję i rozłącza rozmowę. Pacjentki dowiedziały się o wstrzymaniu
porodów rodzinnych dopiero po przyjeździe do szpitala. Zatem w imieniu obywateli, bardzo
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proszę o wyjaśnienia, czy prawdą jest, że w Państwa szpitalu porody rodzinne zostały
zawieszone? Jeżeli tak to z jakich powodów i do kiedy?
Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, bardzo proszę
o przesłanie odpowiedzi w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego pisma.
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